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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 11, 12 şi 13 iunie 2013 

      
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 11, 12 şi 13 iunie 2013. 

  

La lucrările comisiei din zilele de 11, 12 şi 13 iunie 2013 au 

participat   13 deputaţi din totalul de 13 membri: 

 

Eugen Tomac - preşedinte (PDL), Mircea Dolha - vicepreşedinte 

(PNL),  Maria Grecea – vicepreşedinte (PPDD), Gheorghe Roman – 

vicepreşedinte (PSD), Ninel Peia - secretar (PSD), Aurelian Mihai (Fără 

apartenenţă la un grup parlamentar) – secretar,   Octavian Bot (PNL), 

Ovidiu-Cristian-Iane (PSD), Mircea Lubanovici (PDL), Constantin – Stelian-

Emil-Mot (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Ion Stan (fără apartenenţă 

la un grup parlamentar), Elena- Ramona Uioreanu (PNL). 

 

  

 

 



 
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222 Fax: 021/4141223 

cromanii@cdep.ro 
 

Marţi, 11 iunie 2013  

 

Şedinţele comisiei au fost conduse de domnul deputat Eugen Tomac,  

preşedintele Comisiei.  

În cadrul acestora, reprezentanţii comisiei care au efectuat o vizită de 

lucru în Marea Britanie în perioada 1- 5 iunie 2013 au prezentat, ca urmare 

a întâlnirilor avute cu autorităţile din Camera Comunelor a Parlamentului 

londonez, precum şi cu reprezentanţii asociaţiilor de români din Marea 

Britanie, problemele cu care se confruntă comunitatea românească din 

Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. Unele dintre cele mai 

stringente dintre acestea fac referire la posibila prelungire a restricţiilor 

privind accesul cetăţenilor români şi bulgari pe piaţa forţei de muncă şi 

campania agresivă a presei britanice împotriva liberalizării complete a 

acesteia. 

Comunitatea românească din Marea Britanie este compusă dintr-un 

segment al emigraţiei vechi (postbelice) şi un grup mult mai mare de 

emigraţie „nouă”, români sosiţi în Marea Britanie după anul 1990, în special 

începând cu anul 2007, odată cu eliminarea regimului de vize. Acest grup 

este alcătuit dintr-o populaţie de vârstă preponderent tânără şi medie şi 

include o proporţie mai ridicată de persoane cu nivel înalt de 

educaţie/calificare decât media populaţiei din Marea Britanie şi a populaţiei 

din România. 

După 1 ianuarie 2007 emigraţia românească către Marea Britanie s-a 

constituit, în principal, din persoane cu calificări de nivel mediu care şi-au 

exercitat dreptul de şedere pentru a lucra în Marea Britanie. Din cauza 

restricţiilor pe piaţa muncii, un număr important dintre acestea au statut 

de self-employed. Acestora li se adaugă un număr în creştere de studenţi 

care urmează cursurile universităţilor britanice, atraşi de calitatea 

programelor de învăţământ din Marea Britanie.  
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Potrivit Tratatului de aderare al României la Uniunea Europeană, 

vechile state membre pot restricţiona accesul lucrătorilor români pe piaţa 

muncii pentru o perioadă care nu poate depăşi şapte ani de la data 

aderării. Restricţiile sunt aplicate potrivit schemei „2+3+2”, la sfârşitul 

anului 2011 încheindu-se cea de a doua etapă a măsurilor tranzitorii 

prevăzute de Tratatul de Aderare. Potrivit acestui Act, statele membre pot 

menţine restricţiile pe piaţa muncii şi pentru ultimii doi ani, după 

notificarea Comisiei Europene, în cazul în care pe piaţa forţei de muncă din 

acele state se produc sau există riscul să se producă perturbări grave. 

Pentru cetăţenii români, restricţiile pe piaţa muncii vor fi eliminate cel 

târziu la 31 decembrie 2013. 

Contextul economic defavorabil (recesiunea declanşată în anul 2008) 

şi efectele sale asupra pieţei muncii au condus la continuarea măsurilor 

tranzitorii pentru lucrătorii români şi bulgari după sfârşitul anului 2011. 

Întârzierea relansării creşterii economice, nivelul ridicat al şomajului şi 

problemele de politică internă au determinat prelungirea restricţiilor până 

la data de 31 decembrie 2013.  

Eliminarea restricţiilor impuse românilor începând cu anul viitor, 

iminenta sosirea a unui număr necunoscut de români care vor putea munci 

liber în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord a devenit unul din 

motivele de îngrijorare în rândul autorităţilor britanice, dar şi din România.   

Domnul deputat Mircea Dolha, vicepreşedintele comisiei pentru 

comunităţile de români din afara ganiţelor ţării a subliniat interesul 

constant al acesteia pentru îmbunătăţirea politicilor publice în sprijinul 

comunităţii româneşti din afara graniţelor României, precum şi interesul de 

a cunoaşte cât mai bine dificultăţile pe care cetăţenii români le întâmpină în 

străinătate şi adoptarea unei legislaţii care să favorizeze acţiunile 

autorităţilor centrale în sprijinul acestora.  
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Domnul deputat Ovidiu Cristian Iane a subliniat, de asemenea, 

preocuparea Parlamentului României pentru problemele comunităţii 

româneşti din Marea Britanie. 

Domnul deputat Aurelian Mihai a prezentat iniţiativa organizării unui 

Congres al tuturor românilor la Bucureşti, aducând în discuţie problema de 

ordin social şi economic cu care se confruntă cetăţenii români din colegiul 

Europa de Vest şi diaspora. 

Discuţiile pe tema restricţiilor pe piaţa forţei de muncă a românilor 

din Italia şi Spania au fost alte teme dezbătute de membrii delegaţiei.  

 

 

Miercuri, 12 iunie 2013 

 

Invitat: domnul Stejărel Olaru, secretar de stat, Ministerul Afacerilor 

Externe. 

Membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării au dezbătut, în cadrul şedinţei din 12 iunie, pe marginea situaţiei 

românilor de pretutindeni. 

În deschiderea şedinţei,  domnul secretar de stat Stejărel Olaru a 

făcut o scurtă prezentare asupra proiectelor aflate pe agenda 

Departamentului politici pentru relaţia cu Românii de Pretutindeni din 

cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Din bugetul alocat Departamentului, 

cultura ocupă 25%, mass-media - 21%, restul revenind educaţiei, societăţii 

civile şi cultelor.  

Desfăşurarea în continuare a programului ARC - tabere pentru tineri, 

etnici români din comunităţile din afara ţării la Sulina şi Poiana Pinului 

reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte ale Departamentului 

politici pentru relaţia cu românii de pretutindeni din cadrul Ministerului 

Afacerilor Externe. 
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Domnul deputat Aurelian Mihai a spus atenţiei participanţilor 

problema procedurilor de repatrierie a cetăţenilor români care decedează în 

străinătate.  

Drept răspuns, domnul secretar de stat Stejărel Olaru a spus că au 

fost iniţiate discuţii cu bisericile ortodoxe de peste hotare pentru obţinerea 

unor terenuri care pot servi drept cimitire.  

Întrebările domnului deputat Aurelian Mihai cu privire la existenţa 

unor programe pentru sprijinul cetăţenilor români care şi-au pierdut 

locurile de muncă, precum şi a celor care vor să se repatrieze au atras 

atenţia Departamentului politici pentru românii de pretutindeni. 

Totodată, doamna deputat Maria Grecea, vicepreşedintele Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării,  a supus atenţiei 

importanţa organizării Congresului Românilor de Pretutindeni, prevăzut de 

Legea 299/2007, privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, 

republicată. Prezenta lege reglementează, pe de o parte, drepturile 

persoanelor care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română – 

persoanele de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi 

cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, iar, pe de 

altă parte, rolul şi îndatoririle autorităţilor competente din România în 

domeniul sprijinului acordat acestora. 

Organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni a fost susţinută şi 

de către domnul deputat Eugen Tomac, preşedintele Comisiei,  precum şi 

de membrii comisiei. 

Domnul deputat Eugen Tomac, preşedintele Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării a menţionat: Art. 8 din 

prezenta lege menţionează: „În scopul întăririi legăturilor cu românii de 

pretutindeni, anual se organizează sub egida Parlamentului României, în 

țară sau în străinătate, Congresul Românilor de Pretutindeni, cu 

consimțământul autorităților statului respectiv, în cazul în care se decide 
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organizarea în străinătate”. Convocarea Congresului Românilor de 

Pretutindeni se realizează de birourile permanente reunite ale Camerei 

Deputaților și Senatului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, iar 

cheltuielile privind organizarea și desfășurarea Congresului Românilor de 

Pretutindeni se asigură din bugetul Camerei Deputaților. Membrii comisiei 

şi-au manifestat interesul, în vederea organizării Congresului Românilor de 

Pretutindeni. Domnul preşedinte Eugen Tomac a propus trecerea pe 

agenda Departamentului politici pentru românii de pretutindeni organizarea 

acestui congres.  

Domnul preşedinte Eugen Tomac a propus convocarea Congresului în 

perioada organizării Congresului Anual al Diplomaţiei.  

În context, domnul deputat Mircea Lubanovici a făcut o scurtă 

prezentare a dificultăţilor cu care se confruntă membrii comunităţilor de 

români din Florida şi Detroit, de exemplu, din cauza lipsei unui Consulat în 

apropiere. În acest sens, acesta a înaintat propunerea înfiinţării unui 

Consulat sau, cel puţin, a unei Misiuni diplomatice în cele două state. 

Iniţiativa Uniunii Teatrale din Moldova privind susţinerea unor 

spectacole în Bucureşti, unite sub genericul “ O săptămână de Teatru 

Basarabean la Bucureşti” a fost un alt subiect adus în discuţie de 

deputatul Ovidiu-Cristian Iane. “Asumarea valorilor culturale, dezvoltarea 

lor, promovarea forţei vii a artei, gândirii şi religiei sunt indispensabile 

pentru o societate contemporană. Desfăşurarea Decadei teatrului 

basarabean la Bucureşti va contribui la valorificarea tradiţiilor, precum şi la 

consolidarea relaţiilor dintre cele două state. Promovarea şi realizarea 

acestui proiect se încadrează în dezideratul mai larg al valorificării 

potenţialului cultural pe care îl au comunităţile româneşti din spaţiul 

european şi extra-european”, a punctat deputatul. 

Punctul de vedere al domnului deputat Iane a fost susţinut şi de 

preşedintele Comisiei, Eugen Tomac. Acesta a propus prezentarea 
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iniţiativei Ministerului de Externe prin Departamentul de politici pentru 

relaţia cu românii de pretutindeni, Ministerului Culturii şi Institutului 

Cultural Român în vederea introducerii acesteia pe agenda de acţiuni a 

celor 3 instituţii şi, în consecinţă, a finanţării evenimentului. 

Colaborarea mai strânsă cu Departamentul politici pentru românii de 

pretutindeni, invitarea deputaţilor din diasporă la acţiuni dedicate acesteia, 

au fost alte subiecte aduse în atenţie de către domnul  deputat Ovidiu-

Cristian Iane.  

 

Joi, 13 iunie 2013 

 

Şedinţa comisiei a fost condusă de domnul deputat Eugen Tomac, 

preşedintele Comisiei. 

Acesta a prezentat membrilor comisiei solicitarea Fundaţiei  „Forum – 

O lume pentru mâine” privind aprobarea desfăşurării unei mese rotunde 

dedicate problematicii românilor din Diaspora, dar în special promovării 

identităţii şi tradiţiilor româneşti pe continentul american, în prima parte a 

lunii Septembrie 2013.  

Membrii Comisiei au stabilit analizarea iniţiativei. 

 

 

PREŞEDINTE, 
Eugen TOMAC 
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